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pentru elaborarea şi susţinerea lucrărilor 

 

de  

 

LICENŢĂ și DISERAŢIE 

 

Scopul alcătuirii și susținerii unei lucrări de licență sau de disertație este de a proba 

dobândirea de către absolvent a următoarelor cunoștințe, competențe și abilități:  

 

a) înțelegerea și aplicarea conceptelor fundamentale din domeniul pentru care s-a pregătit;  

b) documentarea pe bază de surse bibliografice cât mai diverse din care să poată să extragă 

informații pertinente și relevante pentru tema aleasă;  

c) realizarea de sinteze din literatura de specialitate și conexă acesteia pe tematica aleasă;  

d) cunoașterea metodologiilor, metodelor și tehnicilor de cercetare care să ofere un 

instrumentar cât mai complet pentru rezolvarea unor probleme specifice profesiei viitoare; 

e) aplicarea cunoștințelor teoretice la un caz concret ce vizează soluționarea aspectelor practice 

din domeniul pentru care s-a pregătit;  

f) prelucrarea automată a datelor, utilizarea unui soft decizional etc. 

g) înțelegerea și alcătuirea unui studiu de caz (o problemă ipotetică definită într-un context 

real) precum și oferirea de soluții constructive, creative și inovative pentru situații reale, 

utilizând o argumentare adecvată; 

h) formularea unor opinii privind corelația teorie-practică, cu referire la disciplinele studiate și 

aplicarea în studiul de caz a cunoștințelor, abilităților și competențelor obținute  

h) susținerea unui discurs public prin care să dovedească stăpânire de sine, limbaj bogat şi 

adecvat contextului cerut de tema lucrării, vocabular de specialitate, putere de sintetizare a 

unui volum destul de mare de informații într-un timp determinat de comisie (de regulă, 15 – 20 

minute), în funcție de temă și de soluțiile avansate; 

i) dialogarea cu membrii comisiei pe subiecte direct legate de temă sau conexe temei, dar care 

să se apropie cât mai mult de structura și conținutul unui interviu de angajare. 

 

Sub raport formal lucrarea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale: 

 

- Lucrarea de licență trebuie să aibă o întindere de circa  60 de pagini, din care cca 20 

pagini să fie dedicate aplicației practice (de regulă, un studiu de caz); 

                                                 
1 Acest îndrumar se adresează deopotrivă studenților și îndrumătorilor de lucrări de licență și de disertație 

pentru a avea o viziune unitară și totodată specifică Universității George Bacovia 



- aspectele descriptive și de contextualizare în literatură să nu depășească 4-5 pagini, 

restul fiind alocat Introducerii (3-5 pagini), Concluziilor și propunerilor (3-5 pagini) și 

Bibliografiei/ Webografiei (2-3 pagini). Bibliografia se scrie doar la sfârșitul lucrării și 

nu se separă pe capitole de lucrare 

- să fie prezentată îndrumătorului de lucrare cu respectarea termenelor de predare, pe 

faze de elaborare; 

- să aibă o tematică legată de programul de studiu urmat și de viitoarele oportunități de 

angajare; 

- tema lucrării se stabilește de comun acord cu îndrumătorul de lucrare, evitându-se pe 

cât posibil impunerea unei tematici rigide, limitative și cu dificultăți de obținere a unor 

date concrete 

- la predarea lucrării absolventul semnează Declarația pe proprie răspundere (vezi Anexa 

5) 

- se recomandă folosirea persoanei I-a singular (angajatoare de responsabilitate), 

respectiv renunțarea la impersonala formula la persoana I-a plural. De exemplu, este 

recomandabil ca autorul lucrării să scrie: ”În această lucrarea mi-am propus să...” în loc 

de ”În această lucrare ne-am propus să....”. 

- Lucrarea de disertație trebuie să aibă o întindere de circa 40 de pagini, din care cca 

20 de pagini să fie dedicate aplicației practice (studiul de caz, analiza comparată etc.). 

La alegerea temei de disertație viitorii absolvenți vor fi atenționați asupra diferenței 

esențiale dintre licență și master: creșterea importanței și ponderii activității de 

cercetare finalizată printr-o lucrare de disertație cu grad mai ridicat de exigență și de 

originalitate în comparație cu lucrarea de licență. 

- Celelalte dimensiuni vor fi proporționale cu cele de la lucrarea de licență, cu precizarea 

că accentul va fi pus pe originalitate și creativitate. Este recomandabil ca 

absolventul să sublinieze în mod expres (eventual într-un paragraf distinct)  elementele 

de originalitate și de creativitate aduse pe parcursul cercetării efectuate. Inexistența 

acestei evidențieri exprese echivalează cu lipsa aportului propriu și acest lucru va fi 

luat în calcul la evaluarea și aprecierea prin notă a lucrării. 

- Se recomandă folosirea persoanei I-a singular (angajatoare de responsabilitate), 

respectiv renunțarea la impersonala formula la persoana I-a plural. De exemplu, este 

recomandabil ca autorul lucrării să scrie: ”În această lucrarea mi-am propus să...” în loc 

de ”În această lucrare ne-am propus să....”. 

 

 

Structura generală a lucrării trebuie să cuprindă următoarele:  

 

- Cuprins (vezi un posibil model în Anexa 4) 

- Introducere (nu se numerotează ca un capitol distinct și cuprinde o sinteză a întregii 

lucrări: motivația alegerii temei, scopul/ obiectivele cercetării, ipoteza de lucru clar 

formulată, metodele de cercetare folosite, rezultatele obținute și interpretarea lor 

succintă, concluzii şi propuneri) 

- Capitolul 1 (de regulă cuprinde punerea în evidență a tematicii alese în contextual mai 

larg al domeniului şi disciplinei) 

- Capitolul 2 (de regulă cuprinde descrierea concretă a temei propuse, a metodelor de 

cercetare utilizate, a contextului general, național și mondial) 

- Capitolul 3 (cuprinde studiul de caz şi rezultatele concrete obținute) 

- Concluzii și propuneri 

- Bibliografie/ Webografie/ Documente oficiale (legi, hotărâri de guvern, standarde, 

norme etc aplicabile în domeniul cercetat) 



- Anexe (tabele, grafice) (nu se includ în calcularea numărului de pagini al lucrării) 

 

Observații  

 
 Absolvenții trebuie atenționați asupra consecințelor pe care le atrage plagierea, 

preluarea unor lucrări de la alte generații de absolvenți sau de la alte universități și 

citarea incorectă a surselor (îndeosebi ne citarea surselor de proveniență a 

informațiilor, ceea ce echivalează un furt din proprietatea intelectuală a altui autor). 

Prezentarea lucrării atât în format print cât și electronic vizează supunerea lucrării la 

softul de detectare a plagiatului. Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCSIS) a 

achiziționat un soft de depistare a plagiatului, pus la dispoziția noastră ca urmare a 

contractului încheiat între Universitatea George Bacovia și CNCSIS cu referire la 

utilizarea platformei electronice SCIPIO. Absolvenții vor semna o declarație pe proprie 

răspundere prin care confirmă că lucrarea este rezultatul efortului propriu (vezi Anexa 

5). De reținut că aprobarea lucrării de către cadrul didactic nu exclude posibilitatea ca o 

depistare ulterioară să anuleze examenul de licență sau de disertație, respectiv să ducă 

la ne obținerea diplomei. Îndrumătorii de lucrare au obligația să informeze studenții că 

plagierea este furt intelectual și poate avea consecințe penale. 

 Studenții au oportunitatea de a elabora o lucrare de foarte bună calitate, în limba 

engleză, cu elemente de creativitate şi care poate fi selecționată pentru premiere de 

către firme interesate în recrutarea de personal înalt calificat. De exemplu, în anul 

universitar 2010 – 2011 firma elvețiană S.C. Rochester Company acordă premii de 

1500 euro pentru cea mai bună lucrare de licență și 2000 euro pentru cea mai bună 

lucrare de disertație, cu posibilitatea de a face practică în filialele firmei aflate pe mai 

multe continente, existând și șansa angajării.   

 Absolventul va preda profesorului îndrumător un singur exemplar de lucrare legată și 

cartonată plus un CD cu lucrarea in extenso și care va fi inclusă în baza de date a 

Universității pentru arhivare și verificare a originalității.  

 

 

Tehnoredactarea lucrărilor de licență și de disertație va respecta următoarele exigenţe: 

 

- Se folosesc fonturi românești (diacritice) 

- Printarea se va face pe ambele fețe ale paginii format A4 (economie de hârtie), la un 

rând, utilizând fontul Times New Roman CE, mărimea 12 pentru text și 14 (Bold) 

pentru titlurile capitolelor, iar pentru subtitluri mărimea 12 (Bold). Marginile paginii 

vor fi de 2,5 cm (sus, jos, dreapta, stânga), lăsând 0,5 cm spațiul pentru legat 

- Anexele se plasează la sfârșitul lucrării, după Concluzii şi înainte de Bibliografie. Ele 

vor  avea titlu şi se vor numerota pentru a ușura trimiterile din text la aceste Anexe.  

- Figurile se numerotează în cadrul fiecărui capitol (de ex., dacă avem prima figură la 

Capitolul 3, aceasta se va nota Fig.3.1, următoarea Fig.3.2 ș.a.m.d.) Numărul figurii şi 

legenda acesteia se înscriu sub figură cu font 12 Bold 

- Tabelele se numerotează, de asemenea, în cadrul fiecărui capitol, titlul acestora fiind 

scrise centrat deasupra lor 

- Bibliografia va respecta următoarea alcătuire: autorii (nume, prenume) se scriu în 

ordine alfabetică, urmat imediat de scrierea anului apariției între paranteze rotunde, 

titlul lucrării, editura/ revista în care a apărut, localitatea. În cazul în care un autor are 

mai multe trimiteri, acestea se fac în ordine cronologică, iar în cazul în care un autor 

are mai multe cărți sau articole apărute în același an, se va adăuga un indice alfabetic 

(de ex. 2009a, 2009b etc.). În cazul revistelor este obligatorie precizarea paginilor din 



revistă unde poate fi regăsit articolul. Este obligatorie corelarea Bibliografiei cu 

trimiterile făcute în textul lucrării. „Încărcarea” Bibliografiei cu titluri de cărți și 

articole care nu au fost utilizate în lucrarea de licență sau disertație va duce la 

depunctare sau chiar la respingerea lucrării.  

- Documentele oficiale se trec separat, în loc de autor înscriindu-se trei steluțe urmate de 

anul elaborării documentului, titlul documentului, unde a fost publicat, pagina 

- Trimiterile bibliografice se fac în textul capitolului sub forma, de exemplu: Popescu, 

Al. 2009b, pp. 31-32, indiferent dacă este vorba de carte sau de articol. Nu se fac 

trimiteri bibliografice la subsol. Notele de subsol se acceptă doar dacă vin cu unele 

precizări colaterale, menite a întregi înțelesul și informația dintr-o frază, dar care pot fi 

și omise de la lectură. Notele de subsol se numerotează cu cifre arabe.  

- Nu sunt acceptate trimiteri bibliografice de genul: Colecția revistei „Economistul” anii 

2000 – 2010 sau: „Din presa locala”. Scopul trimiterii nu este doar acela de a arăta 

„erudiția” absolventului, ci și acela de a ajuta viitorul cititor în identificarea rapidă a 

unei surse bibliografice exacte 

- Webografia, să nu vizeze doar un site general, ci locația exactă a articolului citat 

- Se recomandă utilizarea surselor bibliografice oferite de Biblioteca Universității 

George Bacovia cât și de profesorii Universității George Bacovia 

 

Sugestii pentru lecturi pe tema cercetării şi redactării rezultatelor cercetării: 

 

Ecco, Umberto (2006) Cum se scrie o lucrare de licență, Polirom, Iași 

Rădulescu Mihaela (2006) Metodologia cercetării științifice. Elaborarea lucrărilor de 

licență, masterat și doctorat, Editura Didactică și Pedagogică, București 

 

 

 

Acest îndrumar a fost elaborat de Biroul Senat al Universității George Bacovia la data de 2 

noiembrie 2010 și este aplicabil pentru toate sesiunile de examene sau de licență ce succed 

această dată. Absolvenții care a optat deja pentru un îndrumător și au ales o temă de cercetare 

se vor adapta prezentei Hotărâri de Birou Senat. 

 

 

ANEXE 

 

Anexa 1 Model de cerere de înscriere la Examenul de licență/ disertație 

Anexa 2 Model de copertă pentru Lucrarea de licență/ disertație 

Anexa 3 Model de pagină de titlu pentru Lucrarea de licență/ disertație 

Anexa 4 Model de scriere a Cuprinsului unei lucrări  

Anexa 5 Declarație pe proprie răspundere în legătură cu efectuarea lucrării prin efort propriu  



Anexa 1  

Acordul prealabil al îndrumătorului de lucrare 

 

 

 

 

DOMNULE DECAN, 

 

 

 

 

 Subsemnata (ul)___________________________________________ născut(ă) la data 

de _________________, în localitatea ____________, judeţul ____________, absolvent(ă) a 

Universităţii „George Bacovia” din Bacău, Facultatea de _____________________________, 

specializarea  ___________________________, studii universitare de licență / master, forma 

de învățământ – ___ promoția _______, vă rog să-mi aprobați înscrierea la Examenul de 

licență/ disertație în sesiunea __________. 

 Voi susține Lucrarea de licență/disertație cu tema _____________________________, 

_______________________________________________________________________sub 

îndrumarea ____________________________________________________ 

 

 

 Data: 

       Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Decan al Facultății de __________________ 



UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” din BACĂU 
FACULTATEA DE _________________ 

 

SPECIALIZAREA  

________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRARE DE 

LICENŢĂ/DISERTAŢIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Îndrumător lucrare, 

 ................................................. 

 

 

 

 

 

         ABSOLVENT, 

           ............................ 

 
 

BACĂU 

2011 

 ________________

Anexa 2 Model Copertă 

Lucrare de licenţă / 

disertaţie 



 
UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” din BACĂU 

FACULTATEA DE ___________________ 
 

SPECIALIZAREA  

__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL LUCRĂRII 
(cu menționarea aplicației practice) 

 

 

 

 

 

 

 Îndrumător lucrare, 

 ................................................. 

 

 

 

 

 

         ABSOLVENT, 

           ............................ 

 
BACĂU 

2011 

___________________ 

 

 

 

Anexa 3 Model de pagina de 
titlu pentru Lucrarea de 

licenţă/ disertaţie 



 

 



 

 

UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” din 

BACĂU 
FACULTATEA DE __________________________ 

SPECIALIZAREA___________________________  
 

 
 

Declarație pe proprie răspundere 

 

 
 

 Subsemnata/ Subsemnatul.............................. absolventă/ absolvent a(l) ciclului de 

licență/ master al Facultății ........................... din cadrul Universității George Bacovia din 

Bacău, declar pe propria răspundere că lucrarea de licență/ disertație cu 

tema……………............ elaborată sub îndrumarea ..........................este rezultatul 

efortului meu și al cercetărilor concrete efectuate pentru elaborarea studiului de caz / a 

speței / a analizei. 

 

Cunosc faptul că plagiatul sau prezentarea unei lucrări elaborate de alt absolvent sau 

preluată de pe Internet, din manuale și cărți fără precizarea sursei este infracțiune penală 

(furt intelectual și nerespectarea dreptului de autor și a proprietății intelectuale) și atrage 

după sine anularea examenului de licență/ disertație, precum și răspunderea penală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Semnătura                                                                   Data 

Anexa 5 


